I znowu minął rok…
Tyle się wydarzyło… I tego złego i dobrego… Czas pędzi jak szalony.
Nie pozwoli odetchnąć choćby przez chwilę. Wydaje się, że tak niedawno
spotkaliśmy się z bliskimi przy wigilijnych stołach, a tu znowu święta! Trudno
w to uwierzyć patrząc za okno. Pogoda raczej nie nastraja świątecznie, ale nie
można być pesymistą. Śnieg na pewno spadnie… NA WIELKANOC.
Do właściwej wigilii* jeszcze kilka dni, ale już teraz wyczuwa się
wyjątkowy, przedświąteczny klimat. Ludzie już od kilku dni chodzą
„nakręceni”. Mimo codziennych obowiązków i braku czasu znajdujemy
chwilę, aby pobiegać za prezentami i zakupami na świąteczny stół. Czasy się
zmieniły i już od wielu lat nie ma najmniejszego problemu z kupnem
czegokolwiek, jednak dreszczyk podniecenia towarzyszący przygotowaniom
udziela się wszystkim. Widocznie sprawia to przyjemność i jest głęboko
zakorzenione w naszej kulturze i tradycji. Dopiero siedząc przy wigilijnym
stole odczuwamy głębszą refleksję nad sensem tych dni. Wspominamy
wcześniejsze lata i święta, ludzi, którzy śpiewali z nami kolędy, a dzisiaj ich nie
ma. Zapach choinek , migoczące na ścianach refleksy lampek i stół zastawiony
12 potrawami, które nasza kochana mama przygotowywała przez kilka
przedświątecznych dni… Te sentymenty przychodzą najczęściej wraz
z wiekiem…
* „Wigilia” /łac. vigilia – czuwanie, straż; vigilare –
czuwać oznacza czuwanie przed samym wydarzeniem, w
tym przypadku przed narodzeniem Pana. Nie w każdym
kraju jest obchodzona tak uroczyście i tradycyjnie jak w
Polsce, lub nie jest obchodzona w ogóle. W kościele
łacińskim Wigilia Bożego Narodzenia jest obchodzona
24 grudnia, w kościele greckokatolickim i prawosławnym –
6 stycznia (w związku z posługiwaniem się kalendarzem
juliańskim), a w kościele katolickim obrządku ormiańskiego
– 5 stycznia

W tym miłym okresie wyczekiwania
ludzie chcą się spotykać i być razem. W naszym
internacie spotkania opłatkowe organizowane są corocznie i są wyjątkowym
wydarzeniem dla wszystkich. Liczba obecnych na kolacji świadczy potrzebie
uczestnictwa we wspólnocie. Wydarzenie to z każdym rokiem ma podobną,

a zarazem inną oprawę. Podobną, ponieważ istotą tradycji jest stałość, a inną
gdyż do programu wprowadzane są nowe, ciekawe elementy i urozmaicenia.
Wyjątkowo obfity stół przyciągał wzrok. Nasze drogie
panie kucharki ze swoją szefową stanęły jak zawsze na
wysokości zadania. Jakby tak dobrze policzyć, to chyba było 12
potraw. Ryby, pierogi, ciasta, a wszystko pod różną postacią.
Palce lizać!

Szefowa kuchni na
Czujna, zwarta, gotowa do akcji

posterunku.

Stopniowo sala zapełniała się. Pierwsza przybyła młodzież a następnie
zaproszeni goście, których witał pan dyrektor i pani kierowniczka internatu.

Pani Dorota przyniosła własny sprzęt muzyczny. Będą kolędy…

Chwile oczekiwania na rozpoczęcie kolacji umilały
dziewczęta wspierane właśnie przez panią Dorotę

Mikołajowe „Śnieżynki” też czekały cierpliwie na uroczyste rozpoczęcie
kolacji…

Monika i jej przystojny kolega powitali gości, po czym
oddali głos panu dyrektorowi…

…który wygłosił krótką przemowę
o wartościach, jakie dla społeczeństwa i rodziny
niesie bożonarodzeniowy czas i tradycja oraz
złożył wszystkim świąteczne i noworoczne
życzenia.

Następnie ksiądz proboszcz odmówił modlitwę
i pobłogosławił zebranych i wigilijne potrawy.

Odczytanie Ewangelii o narodzeniu Pana było sygnałem do
dzielenia się opłatkiem*.
*Opłatek wigilijny jest symbolem pojednania i przebaczenia,
znakiem przyjaźni i miłości. Dzielenie się nim na początku
wieczerzy wigilijnej wyraża chęć bycia razem, bo przecież ludzie
skłóceni nie zasiadają do wspólnego stołu. Opłatki wypiekano
przy klasztorach oraz kościołach. Używano w tym celu
specjalnych metalowych form, do których wlewano ciasto.
Oprócz białego opłatka, przeznaczonego na komunikanty i do
łamania się podczas wigilii, wypieka się również kolorowy,
przeznaczony dla zwierząt domowych i bydła.

Najdłuższa kolejka ustawiła się do pana dyrektora…

A kiedy już wszyscy powiedzieli sobie wszystko co
było do powiedzenia, można było zasiąść za
wigilijnym stołem i zająć się tym, co na nim stało…

I kiedy tak wszyscy opychali się nie bacząc na tysiące pochłoniętych kalorii,
pewna świetlista postać donosiła nowe półmiski wypełnione smakowitymi
daniami…

Tak, tak…
Nie mylicie się …
Anioł, nie kobieta…

J
Jeszcze jeden talerz
„ryby po grecku” i pobiję
rekord Guinnessa…

A ja zainwestuję w
pierogi…

I kiedy już wszyscy napełnili swoje brzuszki,
zapowiedziano atrakcję wieczoru, czyli tradycyjne
jasełka, które również tradycyjnie przygotowała
Eleonora Bronakowska.

Jak myślisz? Pokażą coś nowego?

Jasne, że pokażą… Już na samym początku ogromne zaskoczenie…

Pan Zbyszek
– Krzysztof
Ibisz naszego
internatu…

…i pani Basia – klasa sama w sobie.

Zamiast tradycyjnej uczniowskiej
konferansjerki mieliśmy
profesjonalistów, którzy wprowadzili
publiczność w atmosferę jasełek.
Szczęka opadła wszystkim, kiedy
zobaczyli znajomą postać, tylko trochę
jakby inną…
Nie kochane dzieciaczki, to nie jest babcia z
„Czerwonego Kapturka”, to pani kierownik w
roli karczmarki…

Józef z Maryją też jacyś znajomi… To wychowawcy przygotowali wyjątkową
niespodziankę i włączyli się aktywnie w przygotowanie jasełek. Profesjonalizm aktorstwa bił po
oczach…
A mogłem zostać gwiazdą
polskiego filmu…

Jejku… Jest
boski! Piękny
niczym Justin
Bieber…

Opowieść toczyła się dwuwątkowo.
W pierwszym Święta Rodzina wędrując na spis
ludności szuka noclegu. Niestety, nie ma nigdzie
miejsca… Proszą więc w Betlejem miejscową
karczmarkę o nocleg, ale ta nie może im
pomóc. Dopiero po pewnym czasie proponuje
jedyne rozwiązanie - nocleg w stajence.
Tu przyjdzie na świat Zbawiciel…

Drugi wątek, przygotowany przez młodzież był tradycyjną opowieścią o królu Herodzie*.
Bezwzględna rządza władzy i egoizm zgubiły wielkiego władcę, który myślał, że jest nieśmiertelny
i niepokonany. Jednak życie weryfikuje taką naiwność…
*Herod Wielki (Herodes Magnus), czasami w literaturze opisywany
jako Herod (II) Wielki (ur. 73 lub w 72 roku p.n.e., zm. 4 roku p.n.e.) – syn
Idumejczyka Antypatra i Nabatejki Kypros. Pod koniec 40 p.n.e. decyzją senatu
rzymskiego został mianowany królem Judei. W tradycji Ewangelii Mateusza
przedstawiony został jako tyran pragnący zgładzić Jezusa, inicjator tzw. rzezi
niewiniątek, jednakże istnieją wątpliwości, czy zdarzenie to miało faktycznie
miejsce. Wiadomo jednak, że pod koniec życia Herod dopuścił się wielu
mordów, poszukując rzeczywistych lub domniemanych spisków mogących
pozbawić go władzy, m.in. zamordował swojego pierworodnego syna
Antypatra (z pierwszej żony Doris). Zabił też jedną ze swoich żon oraz jej synów,
brata i matkę, którą wydał na śmierć głodową w więzieniu. Współcześnie
ocenia się, że okrucieństwo Heroda pod koniec życia wynikało po części z
choroby umysłowej, wywołanej przez chorobę nerek], z powodu której w końcu
zmarł w męczarniach.

Krążący wokół Heroda diabeł zacierał ręce widząc co wyczynia król. Jego działania były mu
na rękę. Wiedział, że ma następnego klienta do smażenia się w piekle… Aniołowie patrzyli na to
wszystko z politowaniem…
Patrzymy na to
wszystko z
politowaniem…

Herod miał wielkie plany co do swojego imperium
i kariery. Był gotów dopuścić się wszelkiego łajdactwa, żeby
tylko wyjść na swoje… Ilu takich „Herodów” chodzi dzisiaj po
świecie..?

Można mieć wielkie plany, a i tak będzie to co ma być… Diabeł chciał ugrać swoje, a śmierć, która
nie mogła już patrzeć na bezeceństwa władcy, też chciała swoje …
Cztery lata internatu
zmienią takiego
anioła jak ja w
Lucyfera…

Jasne! wcześniej
byłeś
świętoszkiem…

No co tam, koleś..?
Do jakiej partii należysz?

Kostucha przeprowadziła
z Herodem wywiad
środowiskowy. Nie wypadł
najlepiej…
Los króla był już
przesądzony… Nawet Mosiek
zwęszył w jego upadku swój
interes. Samo życie…

Kostucha szybko zrobiła swoje, i nad
trupem Heroda można było zatańczyć
taniec radości. Tak się wzsyscy przejęli
jego końcem…
Wypasiony ten
Herod. Taki
pulchniutki…
No. Nie to co ta
koścista „bieda”
sprzed dwóch
lat..

I kiedy już się wszystko
skończyło, na scenę
wyszli wszyscy
uczestnicy tego
wiekopomnego
wydarzenia…

…aktorzy i pani reżyser, która tradycyjnie broniła się przed zgrają wielbicieli i reporterów.
Och, och..! Nie schlebiajcie mi,
nie schlebiajcie…
… a i tak wszyscy schlebiali…
Było za co dziękować. Uczestnicy jasełek dostali brawa na
stojąco.

A kiedy ucichły grzmoty braw na biesiadników czekała kolejna atrakcja –
konkurs kolęd.

Albo mi „baniak” spuchł, albo
czapeczka się sprała…

W konkursowe szranki stanęły reprezentacje wszystkich grup
wychowawczych. Jedni wspomagani przez wychowawców, inni nie…
Warto było walczyć, gdyż nagrody były nie byle jakie…

Atmosfera festiwalu
udzieliła się
wszystkim…

Lulajże Jezuniu, lulajże,
lulaj…

Po zakończeniu występów konkursowych komisja udała się na naradę,
pozostawiając rozśpiewaną salę…

Narada jury trwała długo…

Zdjęcie z posiedzenia komisji konkursowej
zrobione przez dziurkę od klucza.
Aż w końcu pani wicedyrektor ogłosiła
wyniki…

…a pan dyrektor wystąpił w roli Mikołaja,
wręczając bogate prezenty.

Nie! Będę płakał…
Mieliśmy przecież
wygrać…

Pierwsze miejsce zajęła grupa IV, wygrywając porządny
telewizor. Drugie miejsce zajęły dziewczęta z II grupy
wygrywając sprzęt do prasowania. Trzecie miejsce "ex aequo"
zajęły grupy III i I otrzymując profesjonalny sprzęt do sprzątania
/jak bardzo się cieszą/ i garnki.

Żeby wszystkim pozostałym nie było przykro,
pani kierowniczka
i wychowawcy rozdali młodzieży upominki
w postaci pudełek „rafaello”.

Goście też coś dostali…
Złote pudełko? Na pewno złoty
ROLLEX…

Ogromny aplauz wywołała informacja przekazana
przez pana dyrektora, iż w związku z wyjątkowym
dniem cisza nocna będzie o godzinie 23.00.
Nie będzie drugi raz takiej radości, nawet jak
Polska wygra „Mundial…”

To jak było..?

Po co pytać…
Przecież wiadomo jak
było…

Wszelkich łask,
spokoju ducha,
życzliwych ludzi
i zdrowia życzymy
wszystkim
pracownikom i uczniom naszej szkoły.
Kierowniczka, wychowawcy i personel internatu.

Szczególne życzenia składamy
panu Zbyszkowi Sosnówce, który
po przepracowaniu w Karolewie
prawie pół wieku odchodzi na
zasłużoną emeryturę.

Trzymaj się
chłopie…
Przygotował
Andrzej Sienkiewicz

